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Möllerödssjö
Göingeskog med historia att berätta
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www.skanskalandskap.se

Välkommen till 
våra strövområden!

Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda 
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller 
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller 
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan. 

I våra områden hittar du korta och långa stigar, liksom stigar för 
mountainbike eller häst. På några stigar är det extra lätt att ta sig 
fram – att välja för dig som har barnvagn, rullstol eller rullator. 
 Skåneleden går genom  flera av våra områden, för dig som vill vandra 
lite längre. I några av våra områden finns stugor att hyra. Och på 
Fulltofta Naturcentrum finns både interaktiv utställning och café. 

För stor del av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från  
Region Skåne.
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Möllerödssjö 
strövområde
I strövområdet Möllerödssjö är sjön den naturliga medelpunkten - 

oavsett om du vill bada, fiska, spana efter fågel, promenera eller 
bara fika med sjöutsikt.
Längs Sjöstigen möter du fuktig lövskog med öppna vattenytor. 

Annars dominerar bokskogen i området och på våren lyser backarna 
av vitsippor. I norr och söder växer planterad granskog. En del av de 
mer exotiska träden, som planterades av tidigare ägare till Lilla  
Mölleröd, är skyltade så att du kan lära dig känna igen olika arter. 

Betad mark då och nu
Längs det som en gång var en fägata betar nu kor sommartid. Området 
har varit fattig småbrukarbygd och markerna kring Möllerödssjö har 
varit odlade eller betade under lång tid. Följer du Kulturstigen passerar 
du både fägatan och resterna från flera torp, namngivna efter torpare 
som en gång bott här. Stengärdsgårdarna som syns än idag var 
inhägnader för åkrarna, så att djuren inte skulle komma åt grödorna. 
Djuren däremot strövade fritt i utmarkerna. Fägatan strax väster om 
Danska Hemmanet är väl synlig och här drev man korna ut i betes- 
markerna från gården. I Möllerödssjö finns också synliga rester efter 
svinbodar. Svinen släpptes ut på bete i bokskogarna och åt sig feta  
på bokollon. 

Gård med gamla anor
Gården Lilla Mölleröd, som ligger i områdets nordöstra del hade en 
handfull torp under sig. Tre av dem ligger invid Kulturstigen. Torparna 
betalade arrende till gården i form av olika dagsverken och försörjde 
sig annars på vad de egna åkerlapparna och djuren gav. Ett av de mest 
välmående torpen var Danska Hemmanet, som fått sitt namn efter  
en torpare som påstod sig härstamma från Danmark. I mitten av 
1600-talet fungerade Lilla Mölleröd som boställe för Skånska kaval-
leriet, först som korpralsboställe och sedan som sergeantbostad. 
1852 brann huset ner. Det byggdes upp igen, men brann åter ner  
1911 och efter det byggdes det aldrig upp igen. Rester av grunden 
finns fortfarande kvar. 

Stenar visar vägen
I söder finns ett bevarat femstensröse, som markerade socken- eller 
ägogräns. Just det i Möllerödssjö är ovanligt då de uppresta stenarna 
finns kvar. Stenen i mitten kallas för hjärtsten och det var vanligt att 
markägaren högg in sina initialer eller sitt bomärke här. De fyra yttre 
stenarna visar i vilken riktning man kan vänta sig nya gränsmarkeringar. 

Saker att göra

Promenera & springa
Det finns tre kortare stigar i 
området. Sjöstigen för dig som 
vill ha sjöutsikt, Kulturstigen för 
dig som är nyfiken på traktens 
historia. Vill du löpträna finns 
ett elljusspår.

q

Bada & fiska
Badplatsen i områdets norra del 
är populär sommartid och här 
finns flera grillplatser. Du kan 
fiska aborre, brax, gädda, gös 
och sutare i sjön. Kom ihåg att 
köpa fiskekort. 

Spana fågel
Från utsiktstornet på udden kan 
du spana ut över nästan hela 
sjön. Här kan du med lite tur  
se sjöfåglar, till exempel stor-
skraken. 

p

Stanna upp
Att stanna upp och bara njuta 
av naturen är ibland den bästa 
aktiviteten. Längs Möllerödssjö 
finns många fina platser där 
man kan hitta lugnet.

Viktigt att veta!
Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen 
ska samsas om samma stigar. Att ta hänsyn till varandra blir extra  
viktigt då.

Den svenska allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt  
i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot 
natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. 
Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra.

Du får vandra, cykla, rida, åka skidor eller bara vara nästan överallt. 
Men du får inte skada mark, växter eller djur. Om du rider eller cyklar, 
följ anvisade leder eller vägar. Motorfordon är bara tillåtna på vägar 
avsedda för dessa. Tänder du grillen, var noga så att det inte är fara  
för brand. Och kom ihåg att plocka med dig skräpet.

På skanskalandskap.se/mollerodssjo kan du läsa mer. 

Hitta hit
Från väg 117 och Farstorpsvägen är det skyltat mot Möllerödssjö.  
Buss 532 mellan Hässleholm – Markaryd stannar alla vardagar vid 
hållplatsen ”Bjärnum Vångavägen”. I rondellen går du in på Vånga- 
vägen. Ta sedan första höger in på Korsvägen, som du följer till  
dess slut. Här kommer du in på en stig som tar dig till elljusspåret  
(ca 200 m). 

På vår webb hittar du tidtabeller och via vår webbkarta kan du  
välja varifrån du vill åka och hitta tider.

Kontakt & mer att läsa
Webb: www.skanskalandskap.se
E-post: info@skanskalandskap.se
Instagram: @skanskalandskap

In English
The lake Möllerödssjö is the natural centre point of this site – regard-
less of whether you want to go swimming, fishing, birdwatching  
or just have a picnic with a lake view. A footpath follows the shore 
around the lake. Beech woodland dominates, apart from in the north 
and south where there are plantations of spruce. 

Things to do
There are three short footpaths and a lit track. For the curious, there  
is a historical trail, which brings alive the history of the area. In the 
northern part of the lake, there is a swimming area. There are two pic-
nic areas with tables and benches. The bird life in the lake is rich. You 
can fish in the lake. Remember to buy a fishing permit.

Cultural history
The area was once a poor rural community and the land has been  
cultivated or grazed for a long time. The historical footpath passes  
by clearance cairns, an old drove road and ruins of crofts. One of these 
was the Danska Hemmanet, which was one of the most prosperous 
crofts. To the south there is a well preserved boundary marker con-
sisting of several standing stones and was used to mark parish or  
land ownership boundaries.

Important information
The Swedish Right of Public Access gives us a unique opportunity to 
roam freely in the countryside. With this right, comes a responsibility 
to be considerate and careful with regard to the countryside, wildlife, 
landowners and other visitors. The basic rule is easy: do not disturb  
or destroy.

You may walk, cycle and ride as long as you do not harm crops, 
forest plantations and other sensitive land. You must respect the  
privacy of the home and therefore you may not set foot on private 
plots. Out of respect for other visitors and wild animals, you should 
keep your dog on a lead. When you go through a pasture, remember  
to shut the gates behind you. If you ride or cycle, follow marked paths 
or roads. Motor vehicles are only allowed on roads intended for cars.  
If you light a barbecue, make sure that there is no risk of spreading  
the fire. Don’t forget to take your rubbish home with you!

Contact 
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se
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Möllerödssjö strövområde
Göingeskog med historia att berätta

 Sjöstigen – 3,3 km
Naturstig som följer strandlinjen runt 
sjön. På ett flertal ställen vandrar du över 
spångar, men stigen kan ändå bli blöt på 
sina ställen under vår och höst. Stigen 
går mestadels genom äldre bokskog och 
det finns flera informationsskyltar om 
olika trädslag längs med sträckan. Passa 
på att ta en avstickare ut till fågeltornet 
för att spana på fågel eller bara njuta av 
utsikten över sjön.

 Elljusspår – 3,7 km
Det finns ett kortare motionsspår med 
belysning, som Hässleholms kommun 
ansvarar för. Slingan går delvis i kuperad 
bokskog. Du kan välja både kortare och 
längre rundor, som längst 3,7 kilometer. 
Stigen har tillgänglighetsanpassat 
underlag med hårdgjord yta längs med 
hela sträckan.

 Kulturstigen – 1,1 km
Kulturstigen levandegör traktens historia. 
Du vandrar genom en välbevarad fägata 
och fortsätter sedan in i äldre granskog, 
där du passerar flera torpruiner och 
odlingsrösen. Skyltar berättar om torpar-
livet här. Stigen går genom varierat land-
skap med betesmarker, gran- och löv-
skog. För att komma till parkeringen vid 
badplatsen kan du vandra den vita slingan 
tillbaka längs med sjön.

 Bokstigen – 0,4 km
Stigen går, som namnet antyder genom 
bokskog. På våren är marken täckt av vit-
sippor.

Stigar

Barrskog

Lövskog

Åker

Övrig öppen mark

Mosse/kärr

Vatten

Områdesgräns
Större bilväg
Mindre bilväg
Körväg
Bom
Traktorväg
Liten stig

Vattendrag

Höjdkurva, ekv. 5 m

Bebyggelse

Information

Parkering

Busshållplats

Kulturminne

Rastplats

Grillplats

Badplats

Utsiktstorn

Elljusspår

Fiske
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LEDER

Elljusspår 3,7 km

Sjöstigen 3,3 km

Kulturstigen 1,1 km 

Bokstigen 0,4 km

Teckenförklaring


